MINISTARSTVO FINANCIJA

PRIJEDLOG

SMJERNICE ZA POMOĆ PODUZETNICIMA U TEŠKOĆAMA

Zagreb, 14. travanj 2010.

1. UVOD
1.1. Vlada Republike Hrvatske donosi Smjernice za pomoć poduzetnicima u teškoćama (u daljnjem
tekstu: Smjernice), koje čine dodatak antirecesijskom planu Vlade Republike Hrvatske i mjerama za
gospodarski oporavak i razvitak, a predstavljaju dodatne upute nadležnim tijelima i poduzetnicima u
teškoćama prilikom provedbe postupka restrukturiranja.
1.2. Ovim se Smjernicama nastoji olakšati i ubrzati izrada kvalitetnih planova restrukturiranja, te
odobrenje i dodjela državne potpore poduzetnicima u teškoćama, u skladu s uvjetima navedenim u ovim
Smjernicama, te odredbama propisa kojima se ureñuje područje državnih potpora.
1.3. Smjernice se ne odnose na financijski sektor, što obuhvaća banke, kreditne institucije,
osiguravajuća društva i ostale financijske institucije, te sektor čelika i ugljena.
1.4. Smjernicama se ureñuju subjekti primjene, instrumenti dodjele državne potpore, pravo na i
postupak dodjele državne potpore, a na osnovu dostavljenih planova restrukturiranja.

2. ZAKONODAVNI OKVIR
2.1. U postupcima restrukturiranja, te odobravanja i dodjele državnih potpora potrebno je poštivati
odredbe Zakona o državnim potporama (NN 140/05), Uredbe o državnim potporama (NN 50/06), Općeg
poreznog zakona (NN 147/08), Zakona o državnom proračunu (N/N 87/08), Zakona o izvršavanju
državnog proračuna (NN 151/09), Odluke o objavljivanju pravila o državnim potporama za sanaciju i
restrukturiranje (NN 20/07), te ostalih propisa Republike Hrvatske.
2.2. U postupcima restrukturiranja, te odobravanja i dodjele državnih potpora u sektoru poljoprivrede i
ribarstva potrebno je poštivati i odredbe propisa kojima je ureñena dodjela potpora poljoprivredi i
ribarstvu.

3. CILJEVI SMJERNICA
3.1. Ovim se Smjernicama odreñuje okvir postupanja države u slučajevima pružanja pomoći
poduzetnicima u teškoćama s ciljem njihovog osposobljavanja za samostalni nastavak uspješnog
poslovanja i opstanka na tržištu, a uz minimalno narušavanje tržišnog natjecanja.
3.2. Prilikom dodjele državne potpore primjenjivat će se pravilo ograničavanja državne potpore na
minimalnu razinu neophodnu za ispunjenje ciljeva navedenih u pojedinačnim planovima restrukturiranja
odnosno u ovim Smjernicama.
3.3. Ključni uvjet za dodjelu državnih potpora jest da je s velikom sigurnošću utvrñeno kako će
narušavanje tržišnog natjecanja biti prevladano koristima koje su nastale kao posljedica opstanka tog
poduzetnika, te da postoje odgovarajuće kompenzacijske mjere u korist konkurenata na tržištu, u skladu
s pravilima o zaštiti tržišnog natjecanja.
3.4. Potpore za restrukturiranje mogu se dodijeliti poduzetniku jednom u 10 godina (odnosno 5 godina
kada se radi o potpori sektoru poljoprivrede), jer ako je poduzetnik već primio ovakvu vrstu potpora i
traži novu, može se smatrati da se teškoće neprestano ponavljaju, te da ponovljene intervencije države
dovode do značajnog narušavanja tržišnog natjecanja. Samo u iznimnim slučajevima, a to se uglavnom

odnosi na slučajeve na koje poduzetnik nije mogao utjecati, može se dopustiti da poduzetnik nakon
provedene sanacije i restrukturiranja unutar 10 godina (odnosno 5 godina kada se radi o potpori sektoru
poljoprivrede) dobije ponovno ovakvu vrstu potpora.

4. SUBJEKTI PRIMJENE SMJERNICA
4.1. Smjernice se primjenjuju na poduzetnike koji su bili u teškoćama na dan podnošenja prijedloga
Plana restrukturiranja: trgovačka društva, obrtnici i druge pravne osobe koje su registrirane i obavljaju
poslovnu djelatnost u Republici Hrvatskoj, neovisno o tome jesu li mali, srednji ili veliki poduzetnici
4.1.1. Za poduzetnika se smatra da je u teškoćama ako nije sposoban vlastitim sredstvima ili sredstvima
koja može pribaviti od svojih vlasnika/dioničara ili vjerovnika spriječiti gubitke, a koji bi, bez vanjske
intervencije države, gotovo sigurno kratkoročno ili srednjoročno ugrozili njegov opstanak.
4.1.2. Za poduzetnika se smatra da je u teškoćama, bez obzira na njegovu veličinu, posebice u
sljedećim slučajevima:
a) U slučaju dioničkog društva i društva s ograničenom odgovornosti ako je više od polovice upisanog
odnosno temeljnog kapitala nestalo, a više od četvrtine tog kapitala je izgubljeno u prethodnih dvanaest
mjeseci;
b) U slučaju trgovačkog društva u kojem su barem neki članovi neograničeno odgovorni za dugove
društva ako je više od polovice njegova kapitala prikazanog u financijskim izvještajima trgovačkog
društva nestalo, a više od četvrtine tog kapitala izgubljeno u prethodnih dvanaest mjeseci;
c) U slučaju bilo kojeg oblika trgovačkog društva ako temeljem nacionalnih propisa ispunjava uvjete za
pokretanje stečajnog postupka.
4.1.3. Može se smatrati da je poduzetnik u teškoćama i kada nije ispunjena niti jedna od pretpostavki iz
točki (a), (b) i (c), posebice ako su prisutni tipični pokazatelji da se radi o poduzetniku u teškoćama, kao
što su to primjerice rast gubitaka, smanjenje ukupnog prihoda, rast zaliha, višak kapaciteta, smanjenje
novčanih tokova, rast duga, porast troškova kamata i pad ili nulta neto vrijednost imovine.
4.2. Prilikom ocjene da li se radi o poduzetniku u poteškoćama primjenjuju se i ostali kriteriji u skladu s
odredbama propisa koji ureñuju područje državnih potpora.

5. PLAN RESTRUKTURIRANJA – OSNOVNA NAČELA I ELEMENTI
5.1. Restrukturiranje obično uključuje jedan ili više sljedećih elemenata: reorganizaciju i racionalizaciju
poduzetnikovih djelatnosti na učinkovitijoj osnovi, što obično uključuje napuštanje djelatnosti koja je
donosila gubitke, restrukturiranje postojećih djelatnosti koje mogu ponovno postati konkurentne, te po
mogućnosti, diversifikaciju djelatnosti (razvoj novih ili poboljšanje postojećih proizvoda i proizvodnih
procesa) koje će doprinijeti budućem pozitivnom poslovanju.
5.2. Financijsko restrukturiranje poduzetnika, u principu, se ne može odobriti ako nije uključeno
sveobuhvatno i kvalitetno ureñeno poslovno restrukturiranje, jer bez otklanjanja uzroka ranijih gubitaka
ne može se pretpostaviti da će restrukturiranje biti uspješno.

5.3. Trajanje provedbe restrukturiranja mora biti što je kraće moguće, pri čemu se moraju stvoriti uvjeti
za uspostavu dugoročne održivosti (rentabilnost) poduzetnika u razumnom vremenskom razdoblju i to
na temelju realnih pretpostavki o budućim uvjetima poslovanja.
5.4. Povećanje rentabilnosti mora u bitnome proizlaziti iz mjera poduzetih unutar samog poduzetnika, a
koje su sadržane u planu restrukturiranja.
5.5. Kako bi se osiguralo da državne potpore, predložene u planu restrukturiranja, proizvode minimalne
negativne učinke na tržišno natjecanje, poduzetnik mora odrediti kompenzacijske mjere koje imaju za
cilj ponovnu uspostavu dugoročne rentabilnosti poduzetnika.
5.5.1. Kada se radi o potporama malim poduzetnicima, ne traži se donošenje kompenzacijskih mjera,
osim ako nije drugačije odreñeno u pravilima za državne potpore koje se odnose na odreñeni sektor.
5.6. Kompenzacijske mjere mogu se sastojati od prodaje ili prijenosa imovine, smanjenja kapaciteta ili
zastupljenosti na tržištu, te smanjenja zapreka pristupu tržištu na mjerodavnim tržištima.
5.7. Od korisnika državne potpore očekuje se da značajno doprinese procesu restrukturiranja iz svojih
vlastitih sredstava, uključujući prodaju imovine koja nije neophodna za opstanak poduzetnika, ili iz
vanjskih izvora financiranja.
5.8. U slučaju velikih poduzetnika vlastiti doprinos vlasnika bi trebao iznositi najmanje 50 posto, u
slučaju srednjih poduzetnika najmanje 40 posto, a u slučaju malih poduzetnika najmanje 25 posto.

6. POSTUPAK DODJELE DRŽAVNE POTPORE
6.1. ZAHTJEV ZA DODJELU DRŽAVNE POTPORE
6.1.1. Zahtjev za dodjelu državne potpore poduzetnik dostavlja resornom ministarstvu, a koje provodi
obradu zahtjeva kako je to odreñeno ovim Smjernicama.
6.1.2. Zahtjev za dodjelu državne potpore mora sadržavati:
•

Plan restrukturiranja i financijske konsolidacije, a izdvojeno;
o podatke iz kojih je vidljivo da se poduzetnik nalazi u teškoćama;
o opće podatke o poduzetniku s ispisom iz sudskog registra;
o izvješće o poslovanju poduzetnika u posljednje tri godine te za tekuću godinu (posljednji
raspoloživi podaci);
o osobni identifikacijski broj (OIB);
o brojevi žiro- računa i deviznog računa poduzetnika i povezanih osoba;
o izjavu o osiguranju izvršenja obveza predviñenih planom restrukturiranja odgovarajućim
instrumentima osiguranja;
o prijedlog instrumenta dodjele državne potpore;
o ostale uvjete obuhvaćene postupkom dodjele državne potpore u skladu s odredbama
Zakona o državnim potporama.

6.2. INSTRUMENTI DODJELE DRŽAVNE POTPORE
6.2.1. Poduzetniku u teškoćama državna se potpora može dodijeliti u obliku:
•
•

Otpisa i djelomičnog otpisa duga prema državi
Pretvaranja potraživanja države u udjel u kapitalu - dokapitalizacija

6.2.2. Korisniku državne potpore za restrukturiranje mogu se tijekom razdoblja provedbe restrukturiranja
dodijeliti i horizontalne potpore (primjerice za istraživanje, razvoj i inovacije, usavršavanje, zaštitu
okoliša i uštedu energije, za poticanje ulaganja rizičnog kapitala) ukoliko se dokaže da su neophodne za
provedbu restrukturiranja.
6.2. a) Otpis i djelomičan otpis duga prema državi
Pod dugovanjima poduzetnika po ovoj točci podrazumijevaju se svi dugovi prema državi (zajmovi,
protestirana jamstva) kao i dugovi s naslova poreza i javnih davanja (carine, trošarine, pristojbe,
doprinosi, naknade za koncesije, novčane kazne za porezne prekršaji ).
Državna potpora u obliku otpisa ovog duga dodijelit će se u skladu s procjenom svakog pojedinog
poduzetnika i ocjenom plana restrukturiranja, a prema kriterijima iz ovih Smjernica.
6.2. b) Pretvaranje potraživanja u udjel u kapitalu-dokapitalizacija
Kad se sredstva Proračuna, odnosno potraživanja države, pretvaraju u udjel u temeljnom kapitalu
pravne osobe, Republika Hrvatska postaje vlasnikom u tim pravnim osobama razmjerno uloženom
kapitalu/visini pretvorenih potraživanja, odnosno povećava visinu temeljnog kapitala i visinu vlastitog
udjela u temeljnom kapitalu kroz dokapitalizaciju.
Pretvaranje potraživanja u kapital odnosi se na dug prema državi sa osnova protestiranih jamstva,
poreznog duga i ostalih javnih davanja.

6.3. KRITERIJI ZA ODOBRAVANJE ZAHTJEVA ZA DODJELU DRŽAVNE POTPORE
6.3.1. Osnovni kriteriji po kojima se ocjenjuje zahtjev za dodjelu državne potpore su:
•

dugoročno održiv plan restrukturiranja;
o vlastiti doprinos poduzetnika u postupku restrukturiranja,
o troškovi restrukturiranja svedeni na najmanji mogući iznos,
o kompenzacijske mjere,
o načelo jednokratnosti dodjele državne potpore za restrukturiranje,
o zbrinjavanje radnika.

6.3.2. Pri odabiru poduzetnika kojemu će se dodijeliti državna potpora razmatraju se i sljedeći elementi:
• ciljevi poduzetnika i strategija za postizanje rezultata po pojedinim područjima poslovanja;
• realna procjena postojećeg stanja i procjena budućih kretanja ponude i potražnje na dijelu tržišta u
kojem se nalazi poduzetnik;
• specifične prednosti i nedostatci poduzetnika (SWOT analiza);

•
•
•
•
•
•

podaci o očekivanim učincima nakon okončanja primanja državne potpore koji bi trebali omogućiti
nesmetano poslovanje poduzetnika uz pokrivanje svih troškova, uključujući amortizaciju i
predviñene troškove financiranja za vrijeme dodjele državne potpore;
gospodarski značaj poduzetnika za regiju;
procjena poslovanja za vrijeme razdoblja restrukturiranja i dvije godine nakon završetka
restrukturiranja;
periodični raspored (terminski plan) aktivnosti poduzetnika;
spremnost i sposobnost poduzetnika da ispoštuje sva prava radnika koji se planiraju u sklopu plana
restrukturiranja, a u skladu s odgovarajućim pravnim propisima.
ostali važni elementi koji ukazuju na održivost poslovanja i provedbe restrukturiranja.

6.3.3. U postupku ocjenjivanja predloženog plana restrukturiranja, uzimajući u obzir navedene kriterije,
prvenstveno će se ocjenjivati gospodarski učinak na osnovu realističnog projiciranja ukupnih učinaka za
državu, budućeg vlasnika i gospodarstvo čime se nastoje minimizirati moguće distorzije na tržištu u
pogledu konkurencije i ravnopravne tržišne utakmice.
6.3.4. U postupku ocjenjivanja predloženog plana restrukturiranja inzistirat će se na usmjerenosti
poduzetnika prema:
•
•
•
•
•
•

uvoñenju novih tehnologija i inovacija,
poboljšanju postupaka trgovanja i distribucije,
podizanju kakvoće poslovanja,
prilagoñavanju zahtjevnijim tehnološkim standardima i konkurenciji na tržištu,
industrijskoj proizvodnji
drugi značajni čimbenici koji odreñuju dodjelu državne potpore.

6.3.5. Ocjenu prihvatljivosti kriterija po svakom pojedinačnom zahtjevu za dodjelu državne potpore
provodi resorno ministarstvo, te zasebno provodi analizu svakog pojedinog kriterija u skladu s
dostavljenim zahtjevom, a kako je to definirano ovim Smjernicama.

6.4. POSTUPANJA NADLEŽNIH TIJELA
6.4.1. Zahtjev za dodjelom državne potpore poduzetnik podnosi resornom ministarstvu, koje ga
ocjenjuje prema kriterijima i elementima iz točke 6.3. ovih Smjernica.
6.4.2. Ako je zahtjev za dodjelu državne potpore nepotpun, resorno će ministarstvo zatražiti od
poduzetnika da isti nadopuni u razumnom roku.
6.4.3. Poduzetnik koji ne dopuni zahtjev u odreñenom roku, neće ostvariti pravo na dodjelu državne
potpore u skladu s ovim Smjernicama, osim ukoliko neki od uvjeta nije moguće ispuniti, a što je
poduzetnik u zahtjevu dužan obrazložiti.
6.4.4. Ako resorno ministarstvo utvrdi da zahtjev za dodjelom državne potpore ne udovoljava kriterijima,
tj. da nije opravdan, takav zahtjev se odbija, te se poduzetniku dostavlja obavijest s detaljnim
obrazloženjem.
6.4.4.1. Resorno ministarstvo dužno je, u roku od sedam dana od dana odbijanja zahtjeva za dodjelom
državne potpore, izvijestiti Ministarstvo financija o istome.

6.4.5. Ako resorno ministarstvo ocijeni zahtjev za dodjelom državne potpore opravdanim, zatražit će
suglasnost Ministarstva financija za dodjelom predmetne državne potpore.
6.4.5.1. Resorno ministarstvo dostavlja Ministarstvu financija ocjenu predloženog plana restrukturiranja
s jasnim očitovanjem o svakom pojedinom elementu predloženom u dostavljenom zahtjevu
poduzetnika, a što posebice uključuje održivost predviñenih mjera i aktivnosti, te ispunjavanje svih
kriterija za ocjenu prihvatljivosti prijedloga dodjele državne potpore kako je to definirano točkom 6.3.
ovih Smjernica.
6.4.6. Nakon pribavljene suglasnosti Ministarstva financija, resorno ministarstvo dostavlja AZTN-u
ispunjeni obrazac prijave državne potpore s prijedlogom plana restrukturiranja na daljnje postupanje u
skladu s odredbama propisa koji ureñuju državne potpore, odnosno kada se radi o potpori sektoru
poljoprivrede i ribarstva resorno ministarstvo dostavlja prijedlog plana restrukturiranja izravno Vladi
Republike Hrvatske na usvajanje, bez prethodnog slanja AZTN-u na odobrenje.
6.4.7. U postupku odobrenja državne potpore, AZTN je ovlašten od resornog ministarstva i/ili
podnositelja zahtjeva (poduzetnika) zahtijevati sve podatke ili isprave koje smatra potrebnim za
provedbu tog postupka, u skladu sa Zakonom o državnim potporama.
6.4.8. Nakon rješenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja kojim se odobrava državna potpora,
resorno ministarstvo prijedlog Plana restrukturiranja s prijedlogom odluke dostavlja Vladi Republike
Hrvatske. Vlada Republike Hrvatske razmatra prijedlog i donosi odluku.
6.4.9. Država će aktivno sudjelovati kroz pojedini instrument državne potpore jedino ako:
a) je predloženu državnu potporu prethodno odobrio AZTN, u skladu sa Zakonom o državnim
potporama, osim u slučaju odobravanja državne potpore za sektor poljoprivrede i ribarstva kada
odluku o prihvaćanju dodjele državne potpore donosi resorno ministarstvo, a uz prethodnu obveznu
suglasnost Ministarstva financija;
b) je u planu restrukturiranja predviñeno da razmjeran dio troškova restrukturiranja snose vlasnici
društva,
c) ostali vjerovnici prihvaćaju prijedlog državne potpore i sudjeluju u odgovarajućim postupcima
predviñenima planom restrukturiranja, a što obuhvaća jasno odreñenje najvažnijih vjerovnika u
smislu doprinosa predviñenim mjerama restrukturiranja poduzetnika. Isto se primjerice odnosi na
reprograme ili druge mjere u okviru plana restrukturiranja u pogledu obveza prema bankama,
kreditnih institucija, dobavljača i ostalih vjerovnika.

7. TRETMAN DUGOVANJA PODUZETNIKA
7.1. Za vrijeme pripreme prijedloga državne potpore (od trenutka podnošenja zahtjeva za dodjelom
državne potpore resornom ministarstvu do trenutka donošenja odluke AZTN-a o prijedlogu državne
potpore), poduzetnik može podnijeti zahtjev Ministarstvu financija za odgodom plaćanja dospjelih
dugovanja državi po osnovu poreza, doprinosa i javnog duga.
7.1.1. Kada se radi o potpori u sektoru poljoprivrede i ribarstva, vrijeme pripreme prijedloga državne
potpore odnosi se na vrijeme od trenutka podnošenja zahtjeva za dodjelom državne potpore resornom

ministarstvu do trenutka dostave prijedloga plana restrukturiranja Vladi Republike Hrvatske na
usvajanje.
7.2. U zahtjevu iz točke 7.1. poduzetnik je dužan dostaviti opis (terminski plan) aktivnosti koje
namjerava provesti za vrijeme trajanja odgode plaćanja dugovanja prema državi.
7.3. Po zaprimanju zahtjeva iz točke 7.1., Ministarstvo financija može odobriti odgodu plaćanja
dugovanja od najduže deset mjeseci, uz plaćanje redovitih kamata kako to odreñuju odredbe posebnih
propisa.
7.4. Ukoliko niti nakon roka iz točke 7.3. ne uslijedi odobrenje državne potpore, Ministarstvo financija će
poduzeti sve mjere prisilne naplate dospjelih potraživanja, a u skladu s odredbama posebnih propisa.
7.5. Odgoda plaćanja dospjelih dugovanja po osnovi poreza, doprinosa i javnog duga neće se odobriti
poduzetniku koji je ova dugovanja generirao nakon stupanja na snagu ovih Smjernica, ako je iz izvješća
o poslovanju vidljivo da je poduzetnik istovremeno vršio plaćanja po dospjelim obvezama prema drugim
vjerovnicima.
7.6. Odgoda plaćanja dospjelih dugovanja po osnovi poreza, doprinosa i javnog duga neće se odobriti
poduzetniku koji je nakon stupanja na snagu ovih Smjernica generirao dospjela dugovanja po svim
osnovama iz točke 7.6., ako je iz izvješća o poslovanju vidljivo da je poduzetnik podmirivao druge
troškove poslovanja istovremeno imajući financijski kapacitet za plaćanje dospjelih dugovanja po osnovi
poreza, doprinosa i javnog duga. Procjenu financijskog kapaciteta u smislu ove točke vrši resorno
ministarstvo u sklopu ocjene plana restrukturiranja.

8. OPERACIONALIZACIJA PROVEDBE NA RAZINI RESORNIH MINISTARSTAVA
8.1. U svrhu brže, efikasnije, kvalitetnije i transparentnije provedbe postupaka definiranih ovim
Smjernicama, resorna će ministarstva osnovati posebne stručne radne skupine za zaprimanje zahtjeva i
ocjenu Plana restrukturiranja.
8.2. Stručne radne skupine utvrdit će postupke žurnog postupanja, te s posebnom pažnjom i dobrom
vjerom pristupati rješavanju zaprimljenih predmeta. Predmeti čije rješavanje podrazumijeva postupanje
drugih tijela dobit će oznaku posebne žurnosti.
8.3. Ministarstva će na svojim Internet stranicama objaviti sve relevantne informacije vezane za ove
Smjernice, te kontakt podatke stručne radne skupine. Poduzetnicima će se omogućiti kontinuirana
otvorena linija prema stručnim radnim skupinama, a svaki predmet dobit će svojeg rješavatelja/nositelja
koji će biti kontakt osoba za poduzetnika čiji predmet rješava.

PRILOG 1
OBRAZAC ZAHTJEVA ZA UPUĆIVANJE PLANA RESTRUKTURIRANJA U PROCEDURU PREMA
SMJERNICAMA ZA POMOĆ PODUZETNICIMA U TEŠKOĆAMA

1. PODNOSITELJ ZAHTJEVA
Tvrtka / naziv
Pravni oblik
Sjedište / adresa
Registarski sud
Predmet poslovanja - djelatnosti
Predsjednik i članovi uprave odnosno
direktori društva
Predsjednik, zamjenik predsjednika i
članovi nadzornog odbora
Zastupnici,
zastupanje

osobe

ovlaštene

za

Povezane osobe
MBS / OIB
Banka/e poduzetnika i brojevi žiro
Napomena: Iste je podatke potrebno dostaviti i za povezane osobe.
2. PODACI O PODUZETNIKU (TRGOVAČKA DRUŠTA I OBRTNICI)
Temeljni kapital i najveći dioničari društva
Primarna djelatnost / sektor gospodarstva
Lokacija najvećeg
aktivnosti

dijela

poslovne

Ukupna imovina
Ukupni prihod u posljednje tri godine
Financijski rezultat u prethodne tri godine
(po godinama)
Broj radnika (po godinama)
Primarno tržište (domaće/inozemno)
Ispunjeni uvjeti za stečaj (DA/NE)
Više od polovice upisanog odnosno
temeljnog kapitala je nestalo, a više od

četvrtine kapitala je izgubljeno
prethodnih 12 mjeseci (DA/NE)

u

Ostali podaci kojim se dokazuje da je
poduzetnik u teškoćama, a u skladu s
pravilima o državnim potporama (npr: rast
gubitaka, smanjenje ukupnog prihoda,
rast zaliha, višak kapaciteta, smanjenje
novčanih tokova, rast duga, porast
troškova kamata) - navesti
Već koristi državne potpore (DA/NE)
10 najvećih vjerovnika i iznos dospjelih
nepodmirenih dugovanja
Iznos i struktura dospjelih obveza prema
državi
Napomena: Iste je podatke potrebno dostaviti i za povezane osobe
DODATNI PODACI POSLOVANJU – FINANCIJSKI POKAZATELJI

Pokazatelj

31.12.2007.

01.07.2008

31.12.2008.

31.12.2009.

Koeficijent tekuće
likvidnosti*
Radni kapital*
Koeficijent financijske
stabilnosti*
Rast gubitka**
Smanjenje ukupnog
prihoda**
Rast zaliha**
Smanjenje novčanih
tokova**
Rast duga**
Porast troškova
kamata**
Pad vrijednosti
imovine**
Ostalo***
* Za navedenu godinu
** U odnosu na prethodnu godinu (nominalno/postotno)
*** Opisno navesti i ostale pokazatelje nastale utjecajem financijske i ekonomske krize.

3. PODACI O PLANU RESTRUKTURIRANJA (PR)
Datum izrade PR
PR je već upućen u proceduru resornom
ministarstvu / kada (DA/NE)
Procijenjeno trajanje PR
PR-om se mijenja djelatnost (DA/NE)
Instrument potpore koja se traži u okviru
PR
Je li riječ o novoj potpori (DA/NE)
- ako potpora zamjenjuje/dopunjuje
postojeću, navesti koju (naziv potpore,
klasa i ur.broj Odluke i datum odobrenja
potpore od strane Agencije za zaštitu
tržišnog natjecanja)
Planirani iznos potpore
Planirani ukupni prihod od 3. do 5. godine
provedbe PR i za dvije godine nakon
završetka restrukturiranja
Planirani financijski rezultat od 3. do 5.
godine provedbe PR i za dvije godine
nakon završetka restrkturiranja
Planirani broj radnika po završetku PR
Planirane kompenzacijske mjere
Visina i izvor vlastitih sredstava kao
doprinos provedbi PR
Predviñeni instrument i iznos osiguranja
za izvršenje obveza iz PR

4. PRILOZI UZ ZAHTJEV
Poduzetnik potvrñuje da su uz ovaj zahtjev priloženi
Ispunjava poduzetnik

Ispunjava zaprimatelj
zahtjeva

Program restrukturiranja

DA

NE

DA

NE

Ispis iz sudskog registra (opći podaci o
poduzetniku)

DA

NE

DA

NE

Izvješća o poslovanju poduzetnika u
posljednje tri godine, te za tekuću godinu
(posljednji raspoloživi podaci)

DA

NE

DA

NE

Ovjerena izjava o osiguranju izvršenja obveza
predviñenih
planom
restrukturiranja
odgovarajućim instrumentima osiguranja

DA

NE

DA

NE

Potvrñujem da su podaci navedeni u ovom zahtjevu točni i potpuni.

(ime, prezime i funkcija osobe ovlaštene za zastupanje)

(mjesto i datum)

(pečat i potpis)

PRILOG 2

NAPUTAK ZA IZRADU PLANA RESTRUKTURIRANJA

Ovim se naputkom daje okvirni prijedlog sadržaja planova restrukturiranja koji se izrañuju u
skladu sa Smjernicama za pomoć poduzetnicima u teškoćama. Predloženi sadržaj iz ovog
naputka ni na koji način ne ograničava poduzetnike da planove restrukturiranja prošire ili
dopune podacima za koje smatraju da su relevantni u svrhu provoñenja analize održivosti plana
restrukturiranja, te ispunjenja uvjeta iz Smjernica1.

A. Analiza poslovanja
1. Pravni i vlasnički status
1.1. Pravni status - datum i pravni temelj osnivanja, izvod iz sudskog registra, predmet
poslovanja,
1.2. Struktura vlasništva u temeljnom kapitalu
- navesti imena vlasnika, njihov postotni udio u sadašnjem temeljnom kapitalu, a ako se
radi o dioničkom društvu, navesti ukupan broj dionica i njihovu nominalnu vrijednost
- fizičke osobe koje u strukturi temeljnog kapitala imaju manje od 1% navesti skupno
- ukoliko je došlo do promjene temeljnog kapitala (visina ili udio u vlasništvu) unatrag tri
godine, potrebno je to posebno iskazati,
1.3. Povezana društva - postotak udjela u temeljnom kapitalu kod drugih poduzetnika, ukoliko je
on veći od 10% i djelatnosti tih poduzetnika,
1.4. Podaci o sudskim postupcima koji imaju ili bi mogli imati utjecaj na poslovanje poduzetnika
2. Financijski izvještaji za tri godine koje prethode tekućoj godini
- Račun dobiti i gubitka, Bilanca, Bilješke uz financijska izvješća, Novčani tijek,
- izvješće revizije,
- objašnjenje pojedinih stavaka Bilance, Računa dobiti i gubitka, Novčanog tijeka za protekla
razdoblja, na kojima je došlo do značajnijeg odstupanja odnosno promijena od prethodnog
stanja.
3. Proizvodni program
- ostvareni promet proizvoda/grupe proizvoda u naturalnim i financijskim veličinama za
razdoblja kao pod točkom 2., i objašnjenje ukoliko je došlo do značajnijih odstupanja.
4. Svojstva i karakteristike proizvodnih postrojenja i opreme
- opis kapaciteta postrojenja i opreme, te procjena njihovog tehničkog stanja.
5. Utjecaj poslovanja poduzetnika na okoliš
- opis utjecaja na okoliš (smještaj poduzetnika, moguća buka i vibracije, onečišćenje zraka,
učinak korištenja vode, onečišćenje
vode, stvaranje i uklanjanje otpada, zagañenje tla i
njegovo ozdravljenje).

Sadržaj plana restrukturiranja predložen ovim naputkom prilagoñava se svakom pojedinom poduzetniku, ovisno o
djelatnosti koju poduzetnik obavlja i posebnostima poslovnog stanja u trenutku njegove primjene
1

6. Organizacijska struktura
- prikaz organizacijske strukture i broja zaposlenih po organizacijskim jedinicama.
7. Zapošljavanje (struktura zaposlenih)
- prikazati unatrag tri godine broj zaposlenih prema kvalifikacijskoj strukturi, iznos prosječne
godišnje brutto i netto plaće po zaposlenom,
- da li postoje programi usavršavanja i osposobljavanja zaposlenih.
8. Financiranje
- dosadašnji dugoročni i kratkoročni izvori financiranja i pod kojim uvjetima se poduzetnik
zaduživao (naziv vjerovnika, iznos, kamatna stopa, rok, anuitet, dana osiguranja plaćanja).
9. Državne potpore
- odobrene državne potpore od 2003. godine (namjena, iznos i instrument - subvencija, otpis
duga, sanacija i restrukturiranje općeg oprosta duga, raznih povlastica, vladinih jamstava i
pomoći, otpis poreznih davanja itd.).
10. Analiza tržišta za tri godine koje prethode tekućoj godini
- ocjena tržišta (domaćeg i stranog) nabave i prodaje po osnovnim proizvodima ili grupama
proizvoda,
- popis prvih 10 dobavljača i kupaca s iznosima,
- opis trendova koji vladaju na tržištu odreñenih proizvoda po kategorijama,
- izvozni potencijal i postojeći problemi vezani za izvoz,
- konkurentnost (navesti konkurenciju, te tržišni udio poduzetnika i svakog od konkurenata).
11. SWOT analiza (prije restrukturiranja)
B. Program restrukturiranja i konsolidacije poduzetnika
(obuhvatiti razdoblje restrukturiranja i plan za 2 godine nakon završetka restrukturiranja)
1. Strateški ciljevi poduzetnika
- ukratko opisati koji su osnovni i strateški ciljevi poduzetnika, a koji bi bili ostvarivi nakon
razdoblja restrukturiranja i konsolidacije,
2. Plan prodaje proizvoda
- plan proizvodnje i prodaje za svaki proizvod/grupu proizvoda (naročito prikazati količinu
prodaje, prodajne cijene, ostvareni prihod, kupce) što treba biti sukladno s predviñenim
kretanjem na tržištu, strateškim ciljevima poduzetnika i investicijskim programom,
- što sve treba poduzeti za postizanje planiranih prihoda (osigurati obrtni kapital, investicije,
reprogramiranje obveza, itd.).
3. Plan nabave sirovina/proizvoda vezanih za ostvarenje plana proizvodnje/prodaje
- količine, nabavne cijene, dobavljači, problemi vezani za nabavu.
4. Plan proizvodnih/prodajnih kapaciteta
- plan promjena u proizvodnim/prodajnim kapacitetima za konkretne proizvode ili grupe
proizvoda sukladno planu restrukturiranja,
- unapreñenja kvalitete proizvoda i modernizacije kapaciteta (prikazati buduće programe u
usporedbi sa postojećim programima),
- procjena financijskih troškova vezanih za potrebne investicije,

- izvori sredstava za potrebne investicije.
5. Program zaštite okoliša
- potrebne investicije u zaštitu okoliša, njihov ekološki učinak i potrebna financijska sredstva.
6. Program restrukturiranja vlasništva i organizacijske strukture
- prikazati opravdanost i efekte promjena u vlasništvu i organizaciji te strukturu vlasništva nakon
restrukturiranja,
- plan privatizacije.
7. Plan broja i strukture zaposlenih
- navesti razloge i novčane iznose koji se odnose na smanjenje broja zaposlenih,
- na koji način će se smanjenje broja zaposlenih odraziti na održivost.
8. Financijski planovi za vrijeme restrukturiranja i 2 godine nakon restrukturiranja
- Račun dobiti i gubitka, Bilanca, Novčani tijek (prikazati u tabeli da se vide trendovi),
- posebno opisati na kojim se pozicijama očekuje smanjenje/povećanje troškova i kakav to efekt
ima na buduće poslovanje poduzetnika,
- navesti izvore financiranja i iznose potrebne za ostvarenje navedenih planova.
9. Državna potpora
- potrebna minimalna državna potpora (vrsta državne potpore, za što će se državna potpora
koristiti, iznos, instrument dodjele) da bi se proveo program restrukturiranja.
10. SWOT analiza nakon restrukturiranja (procjena)
11. Plan radnji za restrukturiranje
- detaljni vremenski raspored aktivnosti u okviru cjelokupnog programa restrukturiranja
poduzetnika.

PRILOG 3

NAPUTAK ZA POSTUPANJE PO ZAPRIMLJENIM PREDMETIMA PREMA SMJERNICAMA ZA
POMOĆ PODUZETNICIMA U TEŠKOĆAMA

Smjernicama za pomoć poduzetnicima u teškoćama u točki 8. odreñena je operacionalizacija
provedbe na razini resornih ministarstava.
Ovim se naputkom nastoji dati jasniji okvir analize resornog ministarstva u postupanju po
zaprimljenim predmetima u skladu sa Smjernicama, pri čemu se ni na koji način ne ograničava
postupanje u opsegu širem od onog navedenog u ovom naputku, a u skladu s nadležnosti
resornog ministarstva2.

I. POSTUPAK
-

navesti svu korespondenciju i zaprimljene dokumente i podatke od davatelja i/ili korisnika
potpore.

II. DETALJAN OPIS
A. Korisnik potpore
-

kada je osnovan,
struktura vlasništva i sve promjene za vrijeme poslovanja (povećanje/smanjenje temeljnog
kapitala, preuzimanje od strane drugog društva, da li je korisnik dio poslovne grupe, povezana
društva itd.)

B. Analiza dosadašnjeg poslovanja
-

opisati sve okolnosti koje su dovele do teškoća i to potkrijepiti s iznosima

C. Plan restrukturiranja
-

prikaz plana treba obuhvatiti barem dvije godine nakon razdoblja restrukturiranja,
sagledati realnost pokazatelja s obzirom na postojeće teškoće u cilju ocjene da li će poduzetnik
moći opstati dugoročno na tržištu,
posebno u planu treba sagledati tržište na kojem poduzetnik djeluje,
mora biti vidljivo napuštanje poslova koji su do sada ostvarivali gubitak,
dokaz o učestvovanju poduzetnika, s obzirom na veličinu, u restrukturiranju,
pregled vrsta potpora s iznosima koje je poduzetnik zatražio,

Postupanje resornog ministarstva spram svakog pojedinog zaprimljenog predmeta prilagodit će se posebnostima svakog
pojedinog poduzetnika, a ovisno o djelatnosti koju obavlja, te utjecaju vezanih pravila o državnim potporama
2

III. PROCJENA DRŽAVNE POTPORE
-

definicija poduzetnika u teškoćama i da li postojeći poduzetnik se može svrstati pod navedenu
definiciju,
ukoliko se radi o poslovnoj grupi – da li poduzetnik može dobiti potporu ukoliko se primjene
postojeća mjerila,
definicija potpore za restrukturiranje i da li poduzetnik može dobiti takvu potporu,
procjena da li predloženo restrukturiranje vodi prema održivosti poduzetnika na tržištu
(restoration of long-term viability),
procjena da li dolazi do značajnog narušavanja tržišnog natjecanja (avoidance of undue
distortion of competition),
iznos minimalne potpore potrebne za restrukturiranje (aid limited to the minimum),
ukoliko se restruktuiranje može podvesti pod regionalnu potporu dati izračun potpore po
regionalnim pravilima ( ovdje treba dokazati da se radi o području s velikom nezaposlenošću i
potencirati socijalni moment).

IV. ZAKLJUČAK
-

potpora se daje na deset godina i u tom razdoblju nema drugih potpora osim u iznimnim
slučajevima,
odreñivanje načina obavještavanja od strane poduzetnika da li se restrukturiranje provodi na
odobreni način.

